Обласна цільова програма підтримки та стимулювання читання

«Канікули з книгою - 2014»
Програма літніх читань «Канікули з книгою - 2014» в Херсонській обласній
бібліотеці для дітей ім. Дніпрової Чайки стартує, як і завжди, 1 червня і
триватиме усе літо.

Що читати влітку?
І модуль
Цей модуль Програми має на меті залучення до читання за рекомендаційними
списками «Що читати влітку», розробленими бібліотекою спільно зі
спеціалістами методичного кабінету при управлінні освіти Херсонської міської
ради та Херсонської академії неперервної освіти, з урахуванням шкільної
програми, або ж за списками позакласного читання, які діти отримали в школі.
Цей модуль реалізується двома підрозділами – сектором абонемента і відділом
обслуговування дошкільників та молодших школярів, шляхом залучення читачів до
участі у тематичних літературних подорожах, іграх, квестах.
Відділ обслуговування дошкільників та учнів 1-4 класів цього року запрошує свої
читачів взяти участь у незвичайній літературній грі «Фантазери-казкарі, або
Неймовірна подорож казковими світами». Читачам відділу пощастить
здійснити подорож вигаданими казковими країнами. Кожен учасник отримує
путівник з картою, на якій вказаний «маршрут» подорожі. Після цікавих
прогулянок та екскурсій читачі мають виконати певні завдання і отримати від
бібліотекарів відмітку на карті відповідної країни.
До маршруту включено 8 країн, - сім вигадали письменники: «Країна Див»
Л.Керолла, «Країна Брехунів» Д.Родарі, «Нарнія» К. Льюїса, «Недоладія»
Г.Малик, «Країна Оз» Ф.Баума, «Країна Сонячних зайчиків» В.Нестайка,
«Небувальщина» Д.Баррі, а останню, восьму, треба вигадати самому читачеві й
описати її самостійно, тож на карті подорожі вона так і названа: «Моя вигадана
країна». Правильно і швидко виконати завдання учасникам програми літніх
читань допоможуть матеріали веб-квесту «30.09» (посилання додаватиметься у
путівнику). У вересні відбудеться презентація вигаданих учасниками власних
чарівних країн.
Сектор абонемента учнів 5-9 класів запрошує своїх читачів взяти участь у
літературно-пригодницькому квесті «12 ключів із детективного лабіринту».

1 червня у секторі абонемента відкриває свої двері Детективна агенція «Ключі
на замовлення». Всім бажаючим пропонуємо відшукати шлях у таємничих
книжкових лабіринтах і стати бібліотечним детективами. За інструкцією Агенції
(умови програми), щотижня кожен учасник отримує один ключ із завданнями.
Завдання різного змісту і тематики, побудовані на літературних творах із
рекомендаційного списку «Що читати влітку» для відповідного класу. Підібравши
правильний «код» до одного ключа, учасник квесту отримує наступний.
Девіз квесту «12 тижнів літа – 12 ключів!» А матеріальною мотивацією для
учасників програми стане можливість заробити власними зусиллями Бібліотечну
інтелектуальну валюту. За кожну прочитану і цікаво представлену книжку з
рекомендаційного списку учасники отримають БІВи та «купуватимуть» на них у
«Книжковому кіоску» нові літературні цікавинки. Буде розроблена виставка-гра,
яка підкаже читачам, як не заблукати в літературних лабіринтах та де шукати
«коди» до ключів. Інформацію про прочитані книги, здобуті ключі та зароблені
бібліотечні гроші читачі зберігають у «Кейсі детектива» (читацький щоденник).
Читацькі розслідування триватимуть 3 місяці.
У фінал вийдуть бібліотечні детективи що зберуть 6 і більше ключів, і у вересні
на кращих детективів чекає форум-змагання «Ключ від Лабіринту».

Тиждень з книгою
ІІ модуль
Модуль передбачає організацію під час канікул ігрових заходів, спрямованих на
формування читацьких інтересів, розвиток читацької культури, стимулювання
мотивації до читання. Відвідувачі нашої бібліотеки щодня мають змогу весело і
корисно провести час, беручи участь у пізнавально-розважальних заходах, об
11:00, та о 14 :00.
Понеділок – «Фантазери казкарі». Літературна подорож.
Відділ обслуговування дошкільників та читачів-учнів 1-4 кл.
Вівторок – «Весь світ у долонях, або Візитна картка країни».
Читацька експедиція. Відділ обслуговування читачів-учнів 5-9 класів.
Середа – «Скільки народів – стільки дитячих свят». Ігрова скарбничка.
Відділ естетичного виховання.
Четвер – «12 прем’єр літа». Журнальний карнавал.
Сектор періодичних видань.
П’ятниця – «Бібліоскаути: дозвілля + бібліотека». Ігрова програма.
Відділу документів іноземними мовами.

«Літо під www-парасолькою». Ігровий БібліоПростір.
Відділ інтернет-послуг.
«Фантазери-казкарі, або Неймовірна подорож казковими світами»
Кожного понеділка протягом дії програми діти матимуть змогу відвідати
пізнавально-розважальний захід, на якому буде представлено дитячого
письменника та вигадану ним казкову країну (отримана інформація
використовується дітьми для виконання завдань 1 модулю). У програмі зустрічей
також – інтерактивна гра та перегляд екранізацій за мотивами відповідного твору.
«Весь світ у долонях, або Візитна картка країни» - у літературну експедицію
запрошує відділ обслуговування читачів-учнів 5-9 класів.
Під час пізнавально-розважальних подорожей їх учасники зможуть дізнатись про
традиції, унікальні споруди та видатних людей різних країн, пограти у гру,
популярну у цій країні.
«12 країн – 12 візитівок – і весь світ у твоїх долонях! Вирушай у карколомні
мандри до Великої Британії, Німеччини, Італії, Греції, Франції, Індії, Китаю,
Японії, США, Австралії, Єгипту і звісно ж – по Україні», – запрошують
організатори «експедиції».
Відділ естетичного виховання пропонує читачам зазирнути до ігрової скарбнички
«Скільки народів – стільки дитячих свят». Учасникам літніх читань
бібліотекарі запропонують не лише ознайомитися з іграми, у які грають діти в
різних куточках планети, а й пограти у національну гру. Зміст багатьох із них
може розповісти про побут, релігію, народні звичаї… На учасників програми
чекають: паперові змії з Китаю, їстівні шашки з Гавайських островів, родео поамериканськи, страусині перегони із Австралії та багато іншого.
На справжній журнальний карнавал запрошує читачів сектор періодики у проекті
«12 прем’єр літа». Протягом 12 зустрічей читачі будуть знайомитися з певним
журналом, його рубриками, розгадувати головоломки, робити поробки. Після
кожної зустрічі той журнал, якому був присвячений захід, буде презентований на
виставковому стелажі сектору періодики, - і таким чином до кінця літа самі читачі
створять експозицію виставки-карнавалу.
Ігрова програма сектору документів іноземними мовами «Бібліоскаути:
дозвілля + бібліотека» розрахована на молодших читачів - учнів 1-5 класів.
Посвята у бібліоскаути «Be prepared», екоакції, майстер-класи і флеш-моби, безліч
розваг, а ще - «Movie Zone» (перегляд англомовних фільмів за програмою
«Cinema Collection»), «Scout’s achievements», розважальна гра «Гіннес шоу», допоможуть учасникам програми покращити свою англійську, та ще й зроблять
літній відпочинок цікавим, наповненим приємними враженнями та знайомствами
з новими друзями.

Відділ інтернет-послуг запрошує на ігровий БібліоПростір «Літо під wwwпарасолькою». Щоп’ятниці на користувачів відділу чекають ігри, квести,
змагання, онлайн-вікторини та конкурси різної тематики, під час яких можна не
тільки весело провести час, але й дізнатися чимало нового і корисного. Маємо
пропозицію і для віддалених користувачів - онлайн-вікторини та конкурси, що
проводитимуться в групі «Інтернет-центр ХОБД» ВКонтакте.
Підведення підсумків. Заохочення учасників
Для заохочення учасників Програми літніх читань традиційно використовується
Бібліотечна Інтелектуальна Валюта - БІВи. Заробивши ці своєрідні «гроші»,
читачі зможуть придбати за них книги зі спеціального призового фонду «Книжкових кіосків», розташованих у відділах бібліотеки. Книги для «Книжкових
кіосків» надають давні й нові партнери бібліотеки та цієї програми, видавництва й
книготоргові фірми.
Для підведення підсумків Літніх читань, усі структурні підрозділи – організатори
програми влаштовують у вересні фінальні святкові заходи: ігри, квести, турніри,
бенефіси читачів.
Стежити за оригінальними форматами обласної Програми літніх читань, що
реалізуються у дитячих бібліотеках області, можна у блозі «Бібліотечні волонтери
Херсонщини» та на власних веб-ресурсах дитячих книгозбірень області.

Літо в бібліотеці –
свято щодня!

